Frivillighedsrådet Skive Kommune
Skive, den 21. marts 2019
Referat af

Repræsentantskabsmøde 2019.
Der var mødt 17 personer, repræsenterende 13 foreninger, op til Repræsentantskabsmøde, mandag den
18. marts 2019, kl 1900 i FamilieHuset, Skive.
Formanden, Inger Marie Toft, bød velkommen og udtrykte glæde over fremmødet, der godt kunne ønskes
større,
Herefter blev dagsordenen blev behandlet.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Frede Bendesen, Breum, blev foreslået. Valgt med akklamation.
2. Valg af stemmetællere
Anne Sørensen og Ellen Mehlsen blev valgt.
3. Formandens beretning
Formanden (FMD) indledte beretningen med et historisk tilbageblik over de sidste 20 år idet rådet
fejrer jubilæum i 2019. Skive var dengang som nu en foregangskomune og mange rystede på
hovedet over, at frivillige skulle fordele midlerne, der går til frivilligt socialt arbejde.
Rådet har holdt 5 møder, fordelingsmøde, budgetmøde på Hedemarken og endelig indstillingsmøde i
udvalget.
Arbejdsgangen er således – ansøgninger bliver behandlet af rådet og der laves en indstilling til Skive
Kommunes Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg, der foretager den endelige godkendelse af
ansøgningerne. Det er meget sjældent, at der har været uoverens stemmelser mellem rådet og
udvalget, de afklares på et møde medio juni.
I 2018 var der indkommet 79 ansøgninger på i alt kr. 1.303.856 og der blev fordelt kr. 691.467 i tilskud.
Der tilbageholdes altid en pulje til nye foreninger og særlige aktiviteter, der opstår i løbet af året.
I 2019 vil der være kr. 845.649 til rådighed idet Skive Kommune har overført kr. 100.000 fra en pulje til
konkrete og akutte situationer. Denne pulje er de seneste år ikke blevet udmøntet og et enigt byråd
valgte derfor at overføre beløbet til Frivillighedsrådet.
Skemaer til ansøgning af midler vil være klar på Skive kommunes hjemmeside omkring den 1. april med
ansøgnigsfrist 1. maj 2019.
FMD rettede herefter en tak til Skive Kommune for deres støtte og hjælp, de ekstra penge. En stor tak
Til Frede Bendensen for igen i år at påtage sig opgaven som dirigent og dermed styre drøftelserne i god
ro og orden samt til rådet en tak for godt samarbejde.
Dirigenten foreslog, at man ventede med spørgsmål/kommentarer til efter regnskab og budget var
gennemgået, og det blev accepteret.
4. Regnskabsaflæggelse 2018/budget 2019
Kassereren (FMD) fremlagde det reviderede regnskab for det tildelte tilskud samt kassen til
administration. Der vil i 2019 være kr. 845.649 til rådighed til støtte af det frivillige sociale arbejde.
Dirigenten bad om kommentarer til såvel beretning som regnskab.

-2Der blev herefter en drøftelse/rejst spørgsmål til specielt beretning og procedure:
Ellen Mehlsen, Ældresagen - mente, at man burde tilgodese de svagelige og udsatte mere ved tildeling
af midler, således det var i overensstemmelse med kommunes politik på området. Desuden var man
generelt utilfreds med tildelingen og at man ikke have indkaldt til et møde, ønsket af Ældresagen.
FMD svarede hertil, at man ikke ville drøfte tildelinger for 2018 på mødet, den sag var lukket og vi må
se fremad. Mht. et møde, så var det ikke tilgået rådet, så derfor havde der heller ikke været et sådant.
Preben Sloht, Veteran Caféen, rådsmedlem - mht. den politiske prioritering så er den med i tankerne
når midlerne fordeles, men det betyder ikke at der er forret til visse formål. Vi følger retningslinjerne.
Else Meldgård, Trykhedstjenesten - nævnte, at det kunne være svært at skrive ansøgningen, da man
udelukkende havde udgifter til transport/kørselsgodtgørelse.
Lis Krogh, Ældresagen Durup – nævnte, at de havde haft mange flere aktiviteter i det forløbne år og at
de var tilfredse med at få deres eget beløb.
Anne Sørensen, Osteoporose foreningen, rådsmedlem – præciserede, at man lagde både en ære og en
stor indsats i, at behandle de indkomne ansøgninger og hele tiden holdt sig for øje, at man forvalter
betroede midler og derfor holdt sig strengt til retningslinjerne.
Alice Jakobsen, Aktivitetsgruppen Højslev – udtrykte stor glæde over den tildelte støtte og ville ansøge
igen i år.
Beretning og regnskab blev herefter godkendt med akklamation.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlem, Inger Marie Toft, på valg for 2 år, modtager genvalg - valgt.
Bestyrelsesmedlem, Erik Søndergaard, på valg for 2 år, modtager genvalg - valgt.
Bestyrelsesmedlem, Preben Sloht, på valg for 2 år, modtager genvalg - valgt.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Suppleant, Inger Simonsen er på valg, modtager genvalg - valgt.
Suppleant, Estrid Egeberg er på valg, modtager ikke genvalg – der blev ikke valgt en 2. suppleant.
FMD rettede en stor tak til Estrid for hendes indsats.
8. Drøftelse af Frivillighedsrådets kommende virksomhed
Ingen emner, spørgsmål besvaret under drøftelserne omkring beretningen.
9. Eventuelt
Ellen Mehlsen, Ældresagen – spurgte om man havde været udsat for, at udvalget havde ændret rådets
indstillinger.
FMD svarede, at det havde man ikke været udsat for som hun umiddelbart kunne huske det, men der
var på mødet med udvalget en intens drøftelse omkring flere at de foreslåede tildelinger. Udvalget tog
også denne del af opgaven meget alvorligt.
Dirigenten takkede for god ro og orden under behandlingen af dagsordenen og gav ordet tilbage til FMD.
FMD takkede Frede Bendesen for vel udført arbejde og overrakte en vin gave som tak for hjælpen. FMD
takkede også deltagerne for en fin afvikling af mødet og roste de mange gode input.
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